
Drentse Voetafdruk 
 

De Voetspot
De Voetspot is een ontmoetingsplek voor mensen die
groen en bewust willen leven. De Voetspot wordt
gevoed door vrijwillige bloggers, die komend jaar de
uitdaging aangaan om anders met hun eten om te
gaan en daarmee een kleinere ecologische voetafdruk
te creeren. 
 
Wil je ook meehelpen de Voetspot groot te maken? Vraag
kennissen, vrienden, familie om de Voetspot te volgen via:
 
1. hun gezamenlijke  .Facebookpagina
2. deze nieuwsbrief:  .aanmelden kan via deze link
 

 

Ontmoet de
bloggers!
 
Opening
Duurzaamheidscentrum
in Assen.
Zaterdag 26 september van
11.00-16.00 uur in het
Asserbos bij de
kinderboerderij. 

 

Hoe gaat het met...
 

 

AGEDA

Ik griezel vooral van de
antibiotica-verhalen

Ik wil weten wat ik in mijn mond stop. Sterker
nog: ik wil (zolang ik daar nog zeggenschap
over heb) weten wat mijn dochter in haar
mond stopt. Dat geldt ook voor onze

vleesconsumptie. Misschien wel vooral voor

DORINDA

E102, E110, E122, E124,
E129 en E104

Mijn timeline op Facebook liep gisteren vol: de
grootste grutter van Nederland stopt met de met
de verkoop van producten voor kinderen waar
omstreden kleurstoffen in zitten! Veel mensen
deelden steeds opnieuw dezelfde berichten;
blijkbaar houdt het meer mensen bezig dan
alleen mij zelf in deze voetafdrukuitdaging!

https://www.facebook.com/voetspot
https://app.etapestry.com/onlineforms/nl_NMFLAND/ecologische_voetafdruk.html


vleesconsumptie. Misschien wel vooral voor
vlees.

Lees verder
 

DICK

Mannen eten geen kaas!

Ik wil proberen van melkprodukten, inclusief
kaas, af te komen, want de voetafdruk is te
groot! Zijn er alternatieven? Ja kennelijk wel,
ze heten dan wel vaak allemaal veganistische
kazen; veganistische mozzarella, veganistische
cheddar, etc. Omdat het geen massaprodukt is
zijn ze verhoudingsgewijs wel prijzig.
Daarnaast zijn ze in smaak en structuur vaak
verre van identiek aan hun dierlijke
tegenhanger. Ik ga dus proberen zelf kaas te
maken.

Lees verder
 
 

Lees verder

http://www.voetspot.nl/category/ageda/
http://www.voetspot.nl/category/dick/
http://www.voetspot.nl/category/dorinda/


JACK

Talibanslakken?

Naaktslakken, Snails, Limaces, Schnecke, ofwel
slijmerige groentevreters hebben dit jaar, met
ook nog de koolrups, een ravage in mijn
moestuin aanricht. Voor een goed
geïntegreerde noordeling vind ik dit ‘best
jammer’. Of op zijn Hollands gezegd; zwaar
kl*te.

Lees verder

LEAH

Wildplukactiviteiten

Je kunt niet overal oogsten, de plek waarop ze
groeien moet onvervuild zijn. Dus de planten
moeten niet te dicht langs de drukke weg
staan, niet groeien op plaatsen waar met
onkruidbestrijdingsmiddelen wordt gespoten en
niet langs de uitlaatplaats voor honden staan.
Maar zolang de eetbare planten op schone
plekken groeien, zolang je ze goed kunt
herkennen en zolang ze er fris en gezond uit
zien, is het wildplukken een geweldig leuke en
gezonde bezigheid.

Lees verder

GEESKELIEN
 
Ecologische varianten minder
belastend voor het milieu 

In de winkel heb ik gekeken naar keurmerken;
wat maakt een fles wijn of toiletreiniger nu
ecologisch of duurzaam en waar moet je op
letten? Wat is nu het verschil tussen een
ecologisch en duurzaam product en een gewoon
schoonmaakmiddel? Omdat ik tijdens mijn
zoektocht soms twijfelde over de echtheid van
de keurmerken heb ik opgezocht welke
keurmerken nu wel en welke niet “echt” zijn.

Lees verder
 
 

LILLA
 
Is even met vakantie... (moet ook gebeuren)
 
 

http://www.voetspot.nl/category/jack/
http://www.voetspot.nl/category/leah/
http://www.voetspot.nl/category/geeskelien/


WIANNE

GENIETEN VAN ZELF GEPLUKTE
VRUCHTEN

In mijn kindertijd werd ik al attent gemaakt op
plukplekken en mocht ik meehelpen om
vruchten te verzamelen die we verwerkten.
Mijn oma’s maakten zelf een diversiteit aan
vruchten en groente in. Eén oma maakte ook
zelf siroop. Mij is altijd de rode bessensiroop
bijgebleven.

Lees verder

Like & Win-actie!!

Afval verminderen zorgt voor een kleinere
voetafdruk, en minder plastic tasjes aannemen
draagt daar aan bij. Daarom presenteren wij -
een collecters item - de enige echte
Voetspot-tas! Mee te nemen voor alle dagelijkse
en wekelijkse boodschappen, handbedrukt en
gemaakt van 100% organisch fair-trade katoen.

Omdat onze bloggers graag zoveel mogelijk
mensen uit Drenthe willen inspireren tot het
verkleinen van hun voetafdruk, organiseren we
een Like & Win actie. We willen nog meer
volgers krijgen op de Voetspot. Like ons bericht
op facebook, of deel het onder je vrienden.
Onder alle likers en delers verloten wij dan deze
toffe tas!
 
Ga naar onze Facebookpagina.

 

INSPIRATIE
 
Onze bloggers willen anderen inspireren
om ook bezig te zijn met het verkrijgen
van een kleinere ecologische voetafdruk.
Dit doen we samen vooral online via ons
blog en de Facebookpagina. Maar soms het
liefst ook 'live'.  Omdat we dan graag wat
'mee willen geven', hebben we
inspiratiekaarten gemaakt. Deze delen we
o.a. op zaterdag 26 september uit bij het
Duurzaamheidscentrum in het Asserbos.
 

http://www.voetspot.nl/category/wianne/
https://www.facebook.com/voetspot


 

 
 
 
 

De Voetspot volgen?
 
Wil je de Voetspot volgen en kijken hoe het gaat met
Ageda, Dick, Dorinda, Geeskelien, Jack, Leah, Lilla en
Wianne? Je kunt ons - naast updates via deze
nieuwsbrief één keer per maand - ook volgen via
Facebook. Samen willen we een zo groot mogelijke
groep gaan vormen op de Voetspot, waarmee we
elkaar kunnen motiveren en inspireren tot een
kleinere voetafdruk.
 
Like ons op Facebook.
 

 

 

Doe de voetafdruktest
Heb jij de voetafdruktest al gedaan of is het al weer een tijdje terug?

 
De voetafdrukscan berekent welke impact jouw persoonlijke levensstijl heeft op de aarde.
Het resultaat van jouw voetafdruk wordt uitgedrukt in hectare (ha) en vergeleken met het

 Nederlandse gemiddelde. Doe de test.
 

  

De Natuur en Milieufederatie Drenthe
E: info@voetafdrukscan.nl

T: 0592-311150

www.voetafdruknederland.nl

https://www.facebook.com/voetspot
http://www.drentsevoetafdruk.nl


www.voetafdruknederland.nl


